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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vera 

Cruz - RS. Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, na Sala de 

Sessões, localizada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1580, com início 

às dezoito horas e oito minutos, o Presidente da Casa vereador Waldir 

Justmann, declarou abertos os trabalhos, sob a proteção de Deus e em 

nome da comunidade. Nesta sessão também se fizeram presentes os 

demais vereadores. Conforme seguem respectivamente: Dalvo Pedro 

Wink (MDB), Eduardo Wanilson Martins Viana (PTB), Flavio Daniel Schunke 

(PDT), Horst Frederico Schuch (Progressistas), José Abrelino da Silva (PSB), 

José Adroaldo da Silva (PSD), Ludwig Conrad (PSB), Marcelo Rodrigues de 

Carvalho (PTB), Maria de Fátima Gomes dos Santos (PT) e Mártin Fernando 

Nyland (PTB). O Presidente cumprimentou os Senhores vereadores, os 

assessores da Casa e os presentes no Plenário. Após, comunicou que 

conforme o artigo 92 do Regimento Interno, ficava dispensado a leitura 

da ata da Sessão anterior, salvo requerimento verbal de 1/3 dos 

vereadores, declarando, portanto, aprovada a Ata da Sessão Ordinária 

de 28 de fevereiro de 2020. Dando sequência aos trabalhos, o 1º 

Secretário vereador Horst Frederico Schuch, conforme requerido pelo 

Presidente, fez a leitura das correspondências recebidas: Of. GP. N° 

049/2020 encaminhado pelo excelentíssimo Prefeito Municipal Guido 

Hoff, datado de 02 de março de 2020, no qual consta que com a 

satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar, em anexo, 

para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa, o 
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seguinte expediente: - Projeto de Lei nº 015/2020 -S, que “Cria e extingue 

cargos, dá nova redação ao Art. 19, da Lei no 931, de 20 de agosto de 

1991 e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 021/2020, que “Autoriza 

o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação de Saúde Dr. 

Jacob Blész,  e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 023/2020, que 

“Fixa o limite do dispêndio com a promoção da Caminhada, alusiva a 

Saúde do Trabalhador  e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 

025/2020, que “Fixa limite de despesas com a Gincana Municipal de 2020 

e dá outras providencias”; - Projeto de Lei nº 026/2020, que “Fixa limite do 

dispêndio com a promoção da Programação dos 61 anos do Município 

de Vera Cruz e dá outras providencias”; - Projeto de Lei nº 027/2020, que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar Operário Especializado, em 

caráter temporário de excepcional interesse público e dá outras 

providências”. Outrossim, solicitamos a retirada do Projeto de Lei nº 

015/2020, em razão de envio do substitutivo. Sendo o que se apresenta 

para o momento, e certos da sempre honrosa atenção de Vossa 

Excelência, aproveita para renovar votos de consideração e apreço. Of. 

encaminhado pelo vereador Flávio Daniel Schunke, datado de 02 de 

março de 2020, no qual consta: Projeto de Lei Legislativo nº 006 /2020, 

que “Cria o “Programa Prata da Casa”, que estabelece a 

obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a 

apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na 

abertura de eventos musicais que contam com financiamento público 
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municipal”. Art. 1º É obrigatória a oferta de oportunidade para 

apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na 

abertura de eventos musicais que contam com financiamento público 

municipal. Parágrafo único. Equipara-se ao financiamento público, para 

fins dessa lei, toda e qualquer disponibilização de espaços públicos, 

suporte físico, estrutural, de pessoal ou de outra natureza, emanado do 

poder público municipal, destinado à realização do evento principal. Art. 

2º Consideram-se grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais 

aqueles residentes no município; no caso de pluralidade de 

componentes, aquela coletividade que contemple a maioria de 

integrantes que no município tenha sua residência. Art. 3º Esta lei será 

regulamentada por decreto.  Art. 4º Esta lei entra em vigor 90 dias após 

a sua publicação. Justificativa: Esta Lei visa fomentar a participação dos 

artistas locais em eventos musicais que contam com apoio da iniciativa 

pública, sob qualquer forma. Tem-se a expectativa de que, 

oportunizando aparições de artistas vera-cruzenses na abertura de shows 

de maior vulto e estrutura, com maior público, terão eles a oportunidade 

de apresentarem seus trabalhos, valorizarem a cultura, terem exposição 

e impulsionarem suas trajetórias, sem que com isso tenham que suportar 

ônus de monta inalcançável. Outrossim, nenhum prejuízo haverá para o 

ente público ou para os artistas do evento principal. Estar-se-á cumprindo 

o dever constitucional que paira sobre os ombros do município, inserido 

nos artigos 23, V; 216-A, § 4º da Constituição Federal e noutras dezenas 
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de dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais. (Art. 23. É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios:  V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, 

à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; Art. 216-A. O Sistema 

Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 

descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e 

promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 

permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, 

tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e 

econômico com pleno exercício dos direitos culturais. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012) § 4º Os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis 

próprias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)). A 

valorização dos talentos, a oferta de oportunidades e a disponibilização 

de cultura são, neste contexto, tarefas demasiadamente simples, ao 

alcance de todos os envolvidos, sem que existam justos motivos para não 

serem elementos de uma transformação no cenário cultural do 

município. O Presidente vereador Waldir ainda destacou que o Poder 

Executivo encaminhou resposta do Pedido de Informação do vereador 

Marcelo Rodrigues de Carvalho, cujo qual será repassada então ao 

nobre vereador. Comunicou ainda que veio um convite por parte do 

Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, que no 

dia 17 de março, promoverá Aula Inaugural, tendo como tema da 
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palestra as alterações da Lei nº 13.655/2018 e seus impactos na 

Administração Pública, bem como no crime de improbidade 

administrativa, tendo como palestrante a Professora Doutora Vanice 

Regina Lírio do Valle, com pós-doutorado em Administração e Doutora 

em Direito pela Universidade Gama Filho, além de ser Procuradora do 

Município do Rio de Janeiro; extendendo, portanto, este convite a todos 

os vereadores da Casa, nesta palestra que ocorrerá no Auditório da 

UNISC a partir das 19 horas, que também será aberto a comunidade, 

com entrada franca. Feito isso, o Presidente vereador Waldir solicitou aos 

Presidentes das Comissões Permanentes que indicassem os relatores aos 

Projetos recebidos na Casa. A Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação está sob a presidência do vereador Dalvo Wink, que iniciou 

saudando o Sr. Presidente, extensivo aos demais colegas vereadores e a 

colega vereadora, bem como as pessoas que honraram com suas 

presenças; em nome do Assessor Jurídico Dr. Marcelo Schmidt e da 

Diretora da Casa Deise Borges, saudou os demais assessores, nominando-

os: Wellington Rodrigues, Fernanda, Raquel Avelar, Adriana dos Santos e 

a Carine Becker. Destacou ainda a presença do servidor do Executivo 

Fernando, bem como os Srs. Homero Thom (taxista); o Zé Luiz da Rádio 

Com; o Danilo de Castro da Comunidade São Francisco e o Sr. Evaldo 

Helfer. Após, indicou como relator dos Projetos de Lei nº 015 – S e 023/2020 

a vereadora Maria de Fátima; como relator dos Projetos de Lei nº 021 e 

025/2020 o vereador Horst Schuch e, como relator dos Projetos de Lei nº 
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026 e 027/2020 e do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2020 indicou a si 

mesmo, ou seja, o vereador Dalvo Wink. Em seguida, o Presidente da 

Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação que é o vereador 

Ludwig Conrad indicou como relator dos Projetos de Lei nº 015-S e 

023/2020 o vereador José Adroaldo; como relator dos Projetos de Lei nº 

025 e 026/2020 o vereador Marcelo e, como relator dos Projetos de Lei nº 

021 e 027/2020 e do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2020 indicou a si 

mesmo, ou seja, o vereador Ludwig Conrad. Em seguida passou-se para 

a análise dos Projetos. Inicialmente foi colocado em votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 001/2020, que “Dá nova redação ao caput do 

Art. 12, insere a alínea g, no inciso I, do Art. 12, dá nova redação aos Arts. 

27 e 28, todos da Lei Complementar nº 050, de 26 de junho de 2017, que 

dispõe sobre o Código de Obras, e dá outras providências”. Os Pareceres 

das Comissões Permanentes são favoráveis à aprovação do referido 

Projeto. A palavra foi disponibilizada e como não houve manifestação 

por parte dos vereadores, o Projeto foi colocado em votação juntamente 

com os Pareceres e, aprovado por unanimidade. Após, analisou-se o 

Projeto de Lei nº 017/2020, que “Dá nova redação ao Art. 16 e insere o 

Art. 25 D, na Lei nº 3541, de 29 de março de 2011 e dá outras 

providências”. Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis 

à aprovação do referido Projeto. A palavra foi disponibilizada e, como 

não houve manifestação por parte dos vereadores, o Projeto foi 

colocado em votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por 
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unanimidade. Na sequência foi apreciado o Projeto de Lei nº 019/2020, 

que “Autoriza o Poder Executivo a contratar Enfermeiro, em caráter 

temporário de excepcional interesse público e dá outras providências”. 

Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis à aprovação 

do referido Projeto. A palavra foi disponibilizada e, como não houve 

manifestação por parte dos vereadores, o Projeto foi colocado em 

votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por unanimidade. 

Em seguida foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 020/2020, que 

“Fixa o limite do dispêndio com a promoção da V Corrida e Caminhada 

da Mulher, alusivo ao Dia Internacional da Mulher e dá outras 

providências”. Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis 

à aprovação do referido Projeto. A palavra foi disponibilizada e como 

não houve manifestação por parte dos vereadores, o Projeto foi 

colocado em votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por 

unanimidade. Após, analisou-se o Projeto de Lei nº 022/2020, que 

“Autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 

2.212,20 e dá outras providências”. Os Pareceres das Comissões 

Permanentes são favoráveis à aprovação do referido Projeto. A palavra 

foi disponibilizada e, como não houve manifestação por parte dos 

vereadores, o Projeto foi colocado em votação juntamente com os 

Pareceres e, aprovado por unanimidade. Na sequência passou-se para 

a manifestação nos Assuntos Pessoais, onde o único a utilizar a tribuna foi 

o vereador Ludwig Conrad. O vereador Ludwig iniciou saudando o Sr. 
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Presidente, a colega vereadora, os colegas vereadores, os assessores e o 

público presente. Em continuidade, destacou que vinha a tribuna falar 

um pouco sobre a Emenda Parlamentar do Deputado Heitor Schuch, que 

foi destinada para 3 associações do município: Sete de Junho, Dona 

Josefa e São Jacó de Alto Ferraz. O vereador alegou que recebeu 

informações dos Presidentes das Associações alguns equipamentos já 

chegaram, e, inclusive o Presidente da Associação da Dona Josefa lhe 

falou na quermesse da comunidade que eles fizeram uma cobertura 

para guardar estes equipamentos, o que ao seu ver é muito bom. O 

vereador Ludwig frisou que veio de uma emenda parlamentar, que é 

mais que um dever do Deputado, assim como os vereadores devem 

cobrar isso, assim como também é obrigação da Associação manter os 

equipamentos em uma cobertura, no seco, sabendo se organizar entre 

os associados para manter estes equipamentos em boas condições, 

conservados. Recordou que na época da emenda o vereador Mártin 

ainda era Secretário; citou que ele (Ludwig) também foi assaltado na 

época em seu estabelecimento, mas que fazia parte, enfim, fez um 

agradecimento ao Prefeito e ao Mártin, que era o Secretário da época, 

bem como o atual Secretário Gilson Becker, que sempre também estava 

envolvido para dar tudo certo, junto com os funcionários da agricultura. 

Outro assunto abordado pelo vereador foi a ampliação da rede de Alto 

Ferraz, em Linha São Jacó, que beneficiou 15 (quinze) moradores, 

recordando que há 34 (trinta e quatro) anos, quando ele tinha apenas 
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10 (dez) anos de idade, eles puxavam água de Alto São João, pois até 

os gatos não tinham mais água para tomar, o que o marcou muito. Por 

isso, salientou como é bom que hoje o município (Prefeito, Secretário, 

Vereadores) conseguiu ajudar a comunidade com esta ampliação. O 

vereador Ludwig expôs que tem informação que para Linha São João, 

ao final do asfalto de Ferraz, também já está sendo comprado o material, 

licitado, para fazer mais uma ampliação de mil e novecentos metros, que 

vai beneficiar cinquenta e sete famílias, lembrando que o Claudir Kopp 

até mesmo havia feito um abaixo-assinado para isso. Admitiu que sabe 

que há mais localidades que necessitam de ampliação, mas alegou que 

há bastante tempo era necessário fazer isso em Alto Ferraz, externando 

sua gratidão e destacando que é mais do que dever de entes públicos 

trabalharem pelo povo. Por fim, convidou para a festa da comunidade 

de São Jacó, a se realizar no próximo domingo, dia oito de março, sendo 

que até lá eles vão também colocar uma porta na cobertura que foi feita 

para os implementos, podendo então utilizar o espaço para a festa da 

Associação e depois se colocar os implementos agrícolas. Dessa forma, 

o vereador Ludwig Conrad agradeceu e encerrou sua manifestação. O 

Presidente vereador Waldir agradeceu a manifestação por parte do 

vereador Ludwig Conrad, único vereador inscrito para se manifestar nos 

Assuntos Pessoais. Antes de encerrar, destacou que em contato com o 

gerente da Caixa Federal, sobre o que diz respeito a Casa Lotérica de 

Vera Cruz, ficou claro que a responsabilidade por esta é da Agência 
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local, ou seja, a Caixa Econômica Federal de Vera Cruz e não mais a 

Superintendência de Santa Maria, mas enfim, ele esteve em contato com 

o gerente e ainda não se definiu um dia certo para uma reunião na 

semana seguinte, já que o gerente lhe expôs que nesta semana já tinha 

compromissos e, portanto, será marcado a reunião na outra semana. O 

Presidente salientou ainda que quanto ao Projeto de Lei Complementar 

nº 002/2020, que ainda está na Casa e diz respeito ao RPPS dos 

funcionários públicos concursados e estatutários, ele está entrando em 

contato com o Presidente do Fundo, que é o Sr. Carlos Ziani, para nos 

próximos dias marcar uma Audiência Pública com os funcionários, para 

se discutir a respeito deste Projeto. Enfim, isso ainda será combinado, já 

que se sabe que durante expediente é complicado para os funcionários 

participarem e a participação dos membros do Fundo é muito 

interessante para que eles possam efetivamente se inteirar sobre o que 

diz o Projeto de Lei. Sendo este o último ato da Sessão, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e, comunicou que a próxima Sessão 

Ordinária desta Câmara de Vereadores se realizará no dia nove de 

março de dois mil e vinte, com início às dezoito horas, no local de 

costume. Com a bênção de Deus, declarou encerrada esta Sessão 

Ordinária às dezoito horas e vinte e oito minutos. Após lida e aprovada, 

esta Ata vai assinada pelo Presidente, Secretário da Mesa e demais 

Vereadores que o desejarem. 
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   ________________________________                       ______________________________ 
    Waldir Justmann                                               Horst Frederico Schuch     

     Presidente                                                             1º Secretário 


